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Dzień dobry Drogie Przedszkolaki i Drodzy Rodzice! 

Witamy Was z radością i zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

1. Wiersz Mrówki 

Posłuchaj uważnie wiersza i odpowiedz na pytania. 

 

Idziesz sobie lasem, 

patrzysz kopiec wielki. 

Tworzą go gałązki 

i małe igiełki. 

 

Tam mieszkają mrówki, 

cały dzień pracują. 

Bardzo się starają, 

czasu nie marnują. 

 

Oczyszczają lasy 

ze szkodników wielu. 

Niszczyć ich nie wolno, 

drogi przyjacielu. 

 

W mrowisku królowe 

wciąż jajka składają. 

Mają opiekunki, 

które o nie dbają. 

 

Kiedy kopiec mrówek 

spotkasz w lesie miły, 

pilnuj by go czasem 

dzieci nie zniszczyły. 

 

Rozmowa na temat wiersza 

- Jak nazywa się dom mrówek? 

- Z czego jest zbudowany? 

- Czy mrówki lubią siedzieć w jednym miejscu? 

- O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy w lesie mrowisko? 

 

 



2. Ciekawostki o mrówkach. 

Obejrzyj zdjęcia mrowiska i mrówek. Posłuchaj ciekawostek dotyczących ich życia. 

 

                   
 

                           Mrowisko                                                      Budowa mrowiska 

 

 

 

           
Królowa mrówek                           Mrówka żołnierz           Mrówka robotnica 

     

 

Mrówki to pracowite owady, żyjące w ziemi w wielkiej rodzinie.  Rządzi nimi matka -

królowa, składająca jaja, które zamieniają się w larwy, a następnie w małe mrówki. 

Mrówki - robotnice budują gniazda, zdobywają pożywienie, wychowują dzieci. 

Mrówki - żołnierze strzegą mrowiska. Mrówki na zimę zasypiają w swych ziemnych 

korytarzach. W lecie dorosłe samice mrówek wyfruwają z mrowiska i pomagają 

zakładać nowe rody. 

 
3. Ćwiczenia ruchowe przy piosence Ręce do góry 

Naśladujcie to, co robią Dj Miki i Mela na filmiku 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A         

 

4. Zagadkowa łąka  

Obejrzyj film i rozwiąż zagadki o mieszkańcach łąki. 

 

link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg


5. 5 latek – Karty pracy cz.4, str.43 

Pokoloruj rysunek mrowiska. Rysuj po śladach rysunek mrówki 

4 latek – załącznik 1 

Pokoloruj rysunek pracowitej mrówki. 

6. Zabawa ruchowa w oparciu o wiersz Mała gimnastyka  

Posłuchaj wierszyka i ćwicz. Powtórz ćwiczenia kilka razy. 

Podnieś ręce swe do góry. 

Obróć się wokoło. 

Hop do przodu, 

hop do tyłu i będzie wesoło. 

Potem ujmij się pod boki. 

W lewo, w prawo zrób podskoki. 

Jeszcze przysiad i jak żabka 

w kółko skacz na czterech łapkach. 

7. 5 latek – załącznik 2 

Policz, ile jest krasnali w ramce, a następnie pokoloruj tyle grzybków, ile jest krasnali. 

4 latek –  załącznik 3 

Połącz klocki, które mają po tyle samo kropek. 

 

 

 

To już wszystkie zadania na dzisiaj.  

Wiemy, że świetnie sobie z nimi poradziłyście!!! 
 

                                                                  

 

           Życzymy zdrowego, słonecznego weekendu!!! 

 

 

 

 



Załącznik 1  

Pokoloruj rysunek pracowitej mrówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 


